
    
 

Benvolgudes famílies, 

En resposta a les consultes que ens heu anat fent aquests dies, ens adrecem a vosaltres per informar-vos 

sobre les accions i propostes que us adjuntem per donar suport als refugiats  d’Ucraïna. 

Donatius,  com els puc fer?  

Des de l´Ajuntament de Vilafranca es recomanen diferents espais per canalitzar el suport solidari de tots (per 

més informació: https://www.vilafranca.cat/noticies/ucraina04032022): 

- Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD): “2833. Campanya de suport a la població del 

conflicte armat a Ucraïna”: 

(IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627) 

- Comitè Català de l’ACNUR (Agència de les Nacions Unides especialitzada en la protecció i l’assistència a 

les persones refugiades): 

(IBAN: ES57 2100 2262 1302 0029 3731) 

- Creu Roja: (crida d’emergència per recaptar fons conflicte Ucraïna): 

(IBAN: ES18 1491 0001 2130 0008 9598)  

Vull entregar material per fer-lo arribar al país, com ho faig? 

L’Escola i l’AMPA han organitzat un sistema de recollida de materials (principalment roba d’abric i aliments 

envasats (no vidre) a totes les classes de l’escola.  El material recollit s’entregarà a institucions oficials que 

col·laboren amb l’Ambaixada, el Consulat d’Ucraïna i/o diferents entitats de Vilafranca i l’Ajuntament de 

Vilobí en suport als milers de refugiats del conflicte entre Rússia i Ucraïna.  

Podeu portar les vostres donacions materials a partir del dijous 10 de març. Hi haurà una caixa a cada aula i 

als dos vestíbuls d’entrada a l’escola. 

Us informem els productes que ens han traslladat com a prioritaris: 

 Alimentació infantil 

 Aliments no peribles (llaunes de conserves, llegums, llet en pols, xocolata, galetes) 

 Higiene (bolquers, higiene femenina, sabons) 

 Roba d’abric (sacs de dormir, mantes, anoracs, jerseis, polars, roba interior) 

 

I com sempre, restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta, aclariment, dubte o suggeriments 

mitjançant el correu electrònic: ampasantjosepvila@gmail.com 

Cuideu-vos molt.  

 

AMPA 

Escola Sant Josep           

       A Vilafranca del Penedès, 9 de Març de 2022.  
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